.............................., dnia ....................

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy / Nazwa firmy
…………………………………………………………………
Adres do korespondencji
………………………………………………………………….
Nr tel.* …………………………………………………………
Adres e-mail* …………………………………………………

Burmistrz Głubczyc
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
W NIO S E K
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(zwana dalej ustawą OOŚ) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych (nr, obręb): ........................................................................................
które zgodnie z § .......... ust. ............ pkt.

......

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane /
może być wymagane (niepotrzebne skreślić).
Decyzja

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

dla

przedsięwzięcia

będzie

niezbędna

do

uzyskania

1

decyzji/zgłoszenia .......................................................................................................................................................................
Planowane przedsięwzięcie jest / nie jest (niepotrzebne skreślić) kwalifikowane jako instalacja wymagająca
uzyskania pozwolenia zintegrowanego wydanego przez2 ………………………………………………………...……………
Wnioskodawca będzie /nie będzie

(niepotrzebne skreślić) ubiegał się finansowanie powyższego zadania ze
³

środków Unii Europejskiej w ramach programu ........................................................................................................................
…………..………………………….
Podpis wnioskodawcy

* Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu kontaktowego i/lub
adresu e-mail zawartego we wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu przez Urząd Miejski w Głubczycach
z siedzibą przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich
przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie.
………………………………………………
Podpis dot. wyrażenia zgody

Załączniki do wniosku (zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej kratce):

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca
















przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, o którym
mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawcę - zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 egz. z oryginalnymi
pieczęciami + 3 kopie);
karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana na podstawie art. 62 a, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy
OOŚ wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (w min. 4 egzemplarze),
podpisana przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z
podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia;
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych (w min. 4 egzemplarzach,) z załącznikami:
 oświadczenie autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wykonawcą
raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2
ustawy OOŚ;
 wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na
potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z
opisem zastosowanej metodyki;
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący
ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki
ewidencyjnej
oraz,
o
ile
zostały
ujawnione:
numer
jej
księgi
wieczystej,
imię
i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ ;
mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ wraz z
wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy OOŚ. Mapę sporządza się na podkładzie
wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej - zalecane jest przedłożenie 4 egzemplarzy mapy;
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew
i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ;
oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu
terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz
Głubczyc);
analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł);
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika
inwestora wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do
występowania w imieniu inwestora wynosi 17 zł);

Objaśnienia:
1

Należy wskazać rodzaje decyzji lub zgłoszenia, o której mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które będą
wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2
Należy wskazać organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
–Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy.
3
Należy wskazać program unijny z którego wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie.
Formularz wniosku nie jest obligatoryjny i może być modyfikowany.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;
TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 30 25, adres e-mail; um@glubczyce.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Burmistrz Głubczyc wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw
poprzez adres e-mail iod@glubczyce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Głubczyc,

ul.

Niepodległości

14,

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora w
interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z
postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.
Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie
Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.

KATEGORIE
DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych
osobowych stron postępowania: Imię i nazwisko, Adres, Powierzchnia i opis użytku, Numer działki ewidencyjnej
Numer księgi wieczystej.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe stron postępowania otrzymaliśmy na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, złożonego przez wnioskodawcę oraz wypisu z rejestru gruntów stanowiącego załącznik do
w/w wniosku.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
przysługuje Pani/Panu;
•
prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
•
prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
•
prawo do usunięcia danych;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
•
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO
– przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
•
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)
– w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne.

INFORMACJA
O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

